
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่   31  มกราคม  2562เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 ผู้มาประชุม    
1. นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศจ.ภูเก็ต รักษาราชการแทน ปศจ.ตรัง ประธาน 
2. นางสุภาภรณ์ จอกทอง แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง  
3. นายสันติ ชิตชลธาร แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง  
4. นายอาคม สมุหเสนีโต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
5. นางฉลอง ทองบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
6. นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ  
7. นายชุมพล  ภู่ทับทิม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
8. นายนฤมิตร แสงนวล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
9. นายวิศิษฐ ทองเที่ยง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  

10. นายอภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
11. นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
12. นายนพวงศ์ หาญณรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
13. นายธนวรรธน์ บริพันธุ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  
14. นางศิริลักษณ์ คงหนู ปศุสัตว์อ าเภอเมืองตรัง  
15. นางสาวนัฐฐากรณ์ ตั้งค า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
16. นายสมพร กาญจนวนิชกุล ปศุสัตว์อ าเภอกันตัง  
17. น.ส.ขวัญฤด ี อรุณกิจ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  อ.กันตัง  
18. นายสหับ สังข์สุวรรณ ปศุสัตว์อ าเภอห้วยยอด  
19. นายพิสิฐ ลีกิจวิวัฒน์ ปศุสัตว์อ าเภอย่านตาขาว  
20. นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอวังวิเศษ  
21. นายนิสิต ทรัพย์จีน สัตวแพทย์ช านาญงาน อ.วังวิเศษ  
22. นายวีระศักดิ์ แก้วจ ารัส ปศุสัตว์อ าเภอปะเหลียน  
23. นายธีระเวช ศรีนวล ปศุสัตว์อ าเภอหาดส าราญ  
24. นางสาววิลาวัลย ์ ด ายศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
25. นายรักษ์ โชติกมาศ พนักงานขับรถยนต์ ส 1  
26. นายเอกพงศ์ คงเมือง พนักงานขับรถยนต์ ส 2  
27. นายทวี เพ็งพาจร เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.วังวิเศษ  
28. นายสมปอง ทองแย้ม เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.เมืองตรัง  

     
 

 



ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

29. นายวินิจ นวลศรีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.รัษฎา  
30. นางชะโลม สินไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.ห้วยยอด  
31. นายกมล ด าเกาะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน อ.นาโยง  
32. นางสาววีรนุช ขวัญจินดา นักวิชาการสัตวบาล  
33. นางสาวอรอนงค์ จันทร์มณี นักวิชาการสัตวบาล  
34. นางสาววิลาวัลย ์ ด ายศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
35. นายพูลผล ณ พัทลุง เจ้าพนักงานสัตวบาล  
36. นายภาณุวัฒน์ สุระกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล  
37. นายอรุณ กายสิทธิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
38. นายตรีลักษณ์ ฤทธิไกร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
39. นายณัฐสิทธิ์ ยุกตเวทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
40. นางสาวสุพรรณี หนูคง พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
41. นางสาวรัตติยา จันทร์สง พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
42. นางกรองแก้ว หนูแก้ว พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
43. นางสาวฐิติมา บุญชูวงศ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
44. นางสาวกมลวรรณ โชติกมาศ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
45. นางสาวนัทยา ช่วยชนะ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
46. นางสาวทิพวรรณ สงชัย พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
47. นายจิต ชุมฤทธิ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
48. นายกฤษณะ ด ารงคดี พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
49. นายประทีป เดชอรัญ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
50. นางมะลิวรรณ ภูมิกลาง พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
51. นางสาวมัลลิกา ช่วยสุวรรณ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
52. นางสาวเนาวลักษณ์ สินทอง พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
53. นายภานุพงศ์ สามทอง พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  
54. นายเอกวิทย์ ช่วยพันธ์ พนักงานขับรถยนต์  
55. นางจุฑามาศ สุระกุล พนักงานช่วยงานด้านสัตวบาล  
56. นางอรวรรณ พรหมมา พนักงานธุรการ ส 4 จดรายงานการประชุม 

 ผู้ไม่มาประชุม    
1. นายอภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
2. นางกันยา จงจิตร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ลาพักผ่อน 
     
     

 

 



เริ่มประชุม เวลา 09.05 น. 
  โดย นายสุรจิต วิชชุวรรณ ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ประธานในที่ 
ประชุม ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนมกราคม 2562 
ประธาน   1)  ข้าราชการย้ายไปรับต าแหน่งใหม ่

     - นางสาวมณีวรรณ วรรณภักดิ์  ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดตรัง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง  
       นกัพัฒนาสงัคมช านาญการพิเศษ กองคุ้มครองสวสัดภิาพและเสรมิสร้างคุณภาพชีวิต  
       กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  

   2) ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่  
        - นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าส านักงานจังหวัดพังงา ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  
                                      หัวหนา้ส านักงานจงัหวัดตรัง 
        - นายมานพ แก้วอัมพร  ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕  
                                      จังหวัดสงขลา ยา้ยมาด ารงต าแหนง่ เกษตรจังหวัดตรงั 
        - นายสุรจิต วิชชุวรรรณ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดตรัง  
        - นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสตูล ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  
                                      ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต ๑๑ (ตรัง) 
          - นายอ าพล หลิมเฮงฮะ นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ  
                                      มนษุยจ์ังหวัดกระบี่ ย้ายมาด ารงต าแหนง่ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดตรัง 
        - น.ส.พัชรี ซุ่นสั้น นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
                                      ชายฝั่ง เขต ๔ กระบี่ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง 
   3) นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
       - ในส่วนของปศุสัตว์ ให้ช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย อาจจะส ารวจข้อมูลจริง ส านักงานปศุสัตว์ฯ  
         ตอ้งยืน่โครงการเข้าไปช่วยเหลือ  
   4) โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  
                                    - ให้เข้าแผนตารางการปฏิบัติงานของแต่ละอ าเภอ 
   5) การเลือกตั้ง 
       - จะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์  
  1.2  การอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๒ 
   - หลักสูตร วิธีท างานให้มีความสุข  

          มติที่ประชุม -  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม และติดตามวาระการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม     - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

 



ระเบียบวาระที3่  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  3.1 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
นางสุภาภรณ์   จอกทอง  - 1.กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองภาคใต ้
จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  
พ่อพันธุ์  ตัว  4 3 
แม่พันธุ์  ตัว  100 107 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  95 130 
ผลิตลูก  ตัว  75 10 

ทดสอบสมรรถภาพ ตัว  15 - 

รวม ตัว 289 250 
 

   2. กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองภาคใต้  
กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์  ตัว  - - 

แม่พันธุ์  ตัว  - 28 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 3๓ 

ผลิตลูก  ตัว  - - 

ทดสอบสมรรถภาพ ตัว  - - 

รวม ตัว - 6๑ 
 
3. กิจกรรมงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
    3.1 ปรับปรุงพันธุ์แพะแบลคเบงกอล (ฝูง TRQ) 

กิจกรรม  หน่วย  เป้าหมาย  ท าได้  

พ่อพันธุ์ (TRQ) ตัว  - 5 

แม่พันธุ์  ตัว  - 19 

ขนาดอ่ืนๆ  ตัว  - 2๒ 

รวม  - 4๖ 

ผลิตลูกตค-ธค ตัว  20 1๖ 



   4. กิจกรรมผลิตอาหารสัตว ์

กิจกรรม  ไร ่ เป้าหมาย ท าได ้ สะสม 

ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว ์ ไร่ 300 38 324.50 

ปล่อยแทะเล็ม ตัน 840 137.95 431.70 

ตัดหญ้าสด ตัน 240 95.50 499.14 

ท าหญ้าแห้ง ตัน 120 - - 

ท าหญ้าหมัก ตัน - 32.05 57.40 
 

   5. กิจกรรมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  

กิจกรรม  หน่วย  ประเภท  

โคเนื้อ  ราย  8 ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี  

แพะ  ราย  6 อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง  

สัตว์ปีก  ราย  3 ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์  

   6. กิจกรรมอื่น  ๆ
   - ตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ด ี
   - โครงการเสวนาสัตว์พื้นเมืองประจ าถิ่น 

ประธาน   - แพะแบลคเบงกอล เป็นแพะพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
     หากทางโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีพื้นที่ว่างจะน าไปเลี้ยงเพ่ือขยายพันธุ์ หรือสร้างเครือข่าย  
     ให้กับเกษตรกร อยากให้ทางศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนในส่วนนี้  
   - การจัดท าโครงการสัตว์ปีกเพ่ือขยายพันธุ์ ขอให้ทางอ าเภอฯ ร่วมมือกับทางศูนย์ฯ เพ่ือจัดท าโครงการนี้  
     เพื่อจะสามารถน าไปให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเพ่ือขยายพันธุ์ เพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร  
นางสุภาภรณ์ จอกทอง - จะน าเรียนท่าน ผอ.ศูนย์ฯ เพื่อประสานงานกับทางส านักฯ   
จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน  

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

  3.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง 
นายสันติ ชิตชลธาร         - เกษตรกรขอรับการสนับสนุนหญ้าแห้งได้ที่เขาไพร  
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   - กิจกรรมพัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว ์ประสบปัญหาในการท าหญ้าแห้ง เนื่องจากฝนตกชุก 

         - กิจกรรมพัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว ์เกษตรกรผลิตเสบียงสัตว์จ าหน่าย มีพื้นที่ที่  
           อ.นาโยง และ อ.ปะเหลียน 
 



         -  กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว ์ในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการจัดประชุม 
           ในงานวันเกษตรแห่งชาติ  เร่ืองการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตปาล์มน้ ามัน อุตสาหกรรมการ 
           ท าปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรี 
 ธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  

           - คลังเสบียงสัตว์มี 2 จุด ทางศูนย์ฯ มีความประสงค์อยากจะจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ในจุดที่ 
                                         เกษตรกรไดร้ับความเดือดรอ้นจากภัยพิบัติจริง ๆ 
ประธาน           - ในการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ ทางศูนย์ฯ ร่วมกับปศุสัตว์ในการคัดเลือกอย่างไร  
    อยากให้ลงที่พ้ืนที่อ าเภอรัษฎา 1 จุด หรือเพ่ิมพ้ืนที่ที่อ าเภอเมืองตรัง 1 จุด  

 มติที่ประชุม - รับทราบ 

3.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  - ไม่มี  

มติที่ประชุม - รับทราบ  

3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว ์
นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ ์ ๓.4.๑ โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ    - การบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ตั้งแต่ ต.ค. 61 – ม.ค.62 
                                      ระดบัเขต  

                            ตารางแสดงการปรับปรุงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงาน  

เป้าหมายการ 
ปรับปรุงข้อมูล 
เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ 

การปรับปรุงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  

 ตุลาคม   พฤศจิกายน  ธันวาคม  มกราคม ตุลาคม - มกราคม  กุมภาพันธ์ มีนาคม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 ยอดรวม  2,952,060  29,901   1.01   100,703   3.41   266,724   9.04   769,268  
   

26.06  
 

1,139,084  
   

38.59  
         

-    
        -             -            -    

 ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 1   124,300   413   0.33   16,446   13.23   8,305   6.68   25,675  
   

20.66  
 49,836  

   
40.09  

          -              -    

 ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 2   115,760   237   0.20   551   0.48   2,651   2.29   26,362  
   

22.77  
 29,442  

   
25.43  

          -              -    

 ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 3   727,200   2,742   0.38   13,557   1.86   54,046   7.43   137,928  
   

18.97  
 207,403  

   
28.52  

          -              -    

 ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 4   676,100   527   0.08   13,052   1.93   80,756   11.94   236,935  
   

35.04  
 328,081  

   
48.53  

          -              -    

 ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 5   383,100   5,907   1.54   11,324   2.96   46,226   12.07   125,056  
   

32.64  
 187,204  

   
48.87  

          -              -    

 ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 6   315,700   5,113   1.62   9,912   3.14   26,144   8.28   88,094  
   

27.90  
 125,478  

   
39.75  

          -              -    

 ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 7   144,800   475   0.33   1,632   1.13   9,576   6.61   41,905  
   

28.94  
 53,140  

   
36.70  

          -              -    

 ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 8   268,600   7,426   2.76   19,887   7.40   20,360   7.58   53,194  
   

19.80  
 92,669  

   
34.50  

          -              -    

 ในพ้ืนท่ีปศุสัตว์เขต 9   196,500   7,061   3.59   14,342   7.30   18,660   9.50   34,119  
   

17.36  
 65,831  

   
33.50  

          -              -    

 
 

 



ระดับจังหวัด 
ตารางแสดงการปรับปรุงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ  จ ำนวน รอ้ยละ

268,600        7,426    2.76      19,887  7.40      27,313   10.17    20,360   7.58      47,673   17.75    53,194   19.80    92,669   34.50    -        -           

86,900          2,653    3.05      4,144    4.77      6,797    7.82      8,748    10.07    15,545   17.89    9,046    10.41    20,216   23.26    -           

13,400          25         0.19      109       0.81      134       1.00      58         0.43      192       1.43      24         0.18      66         0.49      -           

10,100          49         0.49      181       1.79      230       2.28      286       2.83      516       5.11      1,235    12.23    1,703    16.86    -           

2,900            -           -           2          0.07      2          0.07      2          0.07      4          0.14      2,769    95.48    2,770    95.52    -           

53,400          214       0.40      727       1.36      941       1.76      821       1.54      1,762    3.30      22,939   42.96    24,108   45.15    -           

6,400            1          0.02      1          0.02      2          0.03      9          0.14      11         0.17      1,121    17.52    1,126    17.59    -           

22,700          1,791    7.89      8,560    37.71    10,351   45.60    4,857    21.40    15,208   67.00    4,444    19.58    19,623   86.44    -           

24,400          252       1.03      685       2.81      937       3.84      2,305    9.45      3,242    13.29    3,466    14.20    6,647    27.24    -           

48,400          2,441    5.04      5,478    11.32    7,919    16.36    3,274    6.76      11,193   23.13    8,150    16.84    16,410   33.90    -            ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัพทัลุง

กำรปรบัปรงุข้อมูลจ ำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

 ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัชมุพร

 ในพ้ืนทีป่ศุสัตวเ์ขต 8

 ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดันครศรีธรรมรำช

 ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดักระบี่

 ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัพงังำ

 ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัภูเกต็

 ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

 ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัระนอง

 ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัตรัง

กุมภำพันธ์

 หน่วยงำน

พฤศจิกำยน ตุลำคม-พฤศจิกำยน ตุลำคม - ธันวำคม ตุลำคม - มกรำคมเป้ำหมำยกำร
ปรบัปรงุข้อมูล

เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์

ตุลำคม ธันวำคม มกรำคม
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                             ระดบัอ าเภอ 

 
 

 
 
 

 ปรบัปรงุ  รออนุมัติ  รำยใหม่  เลิกเลี้ยง

ตรัง เมืองตรัง 589                     53                       -                      -                      

ตรัง กนัตัง 2,049                   47                       24                       2                         

ตรัง ยำ่นตำขำว 1,028                   5                         8                         -                      

ตรัง ปะเหลียน 8                         14                       -                      -                      

ตรัง สิเกำ 1,913                   16                       3                         -                      

ตรัง หว้ยยอด 107                     1                         4                         -                      

ตรัง วงัวเิศษ 762                     45                       13                       7                         

ตรัง นำโยง 9                         1                         12                       -                      

ตรัง รัษฎำ 60                       3                         13                       -                      

ตรัง หำดส ำรำญ 36                       -                      -                      -                      

จงัหวดั อ ำเภอ
 ยอดเกษตรกรทีป่รบัปรงุ ข้อมูลเดือน 1 ตุลำคม 2561 - 20 มกรำคม 2561
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                                 3.4.1 ตัวชี้วัดการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร 

                     รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
    (ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว)์ 

                                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์
 

น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการ 
เลี้ยงสัตว ์ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์และรูปภาพเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับ 
กรมปศุสัตวใ์นระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2562  
- ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว ์หมายถงึ ชั้นข้อมูลที่อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือ
การลงทุนด้านปศุสัตว์ได้แก่พิกัดท่ีตั้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ พิกัดโรงฆ่าสัตว์ พิกัดมาตรฐาน
ฟาร์ม พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ านมดิบ พิกัดโรงงานแปรรูปน้ านม
ดิบ ข้อมูลสินค้าหน้าฟาร์ม  
- ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์หมายถึง สัดส่วนของการปรับปรุง
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2562 เทียบกับ
ฐานข้อมูลทะเบียน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี 2561 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติใน
หลักการปรับฐานการประเมินผลการ ด าเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ
บริหารการปฏิบัติงาน  
(e-Operation) โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์  
- ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว ์หมายถึง สัดส่วนของการปรับปรุงชั้น
ข้อมูลสัดส่วนของการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้าน  
ปศุสัตว์ประจ าปี 2562 ได้แก่พิกัดท่ีตั้งหน่วยงานในสังกัดกรม ปศุสัตว์พิกัดโรงฆ่าสัตว์พิกัด
มาตรฐานฟาร์ม พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ านมดิบ พิกัด โรงงาน
แปรรูปน้ านมดิบ ข้อมูลสินค้าหน้าฟาร์ม เทียบกับฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือ
การลงทุนด้าน ปศุสัตว์ประจ าปี2561 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-
Operation) โดยพิจารณา 2 มิติประกอบด้วย มิติกระบวนการ       และมิติผลลัพธ์ 
- มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพ่ือท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ที่
ก าหนดไว้โดยใช้มุมมองของ ADLI 
Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่ได้เป็นระบบชัดเจนท าซ้ าได ้
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั้งระบบ ได้แก่เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์และการปรับปรุง ทั้งในระดับ
กระบวนงาน หน่วยงาน และองค์กร 

- มิติผลลัพธ์  พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCLi 
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Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอื่น 
Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะท้อนผลการด าเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากมิติผลลัพธ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่

ก าหนด ดังนีเ้กณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี ้
รอบการประเมิน ครั้งที่๑/๒๕62  ระดับคะแนนที่1-5 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

    2. ผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
    ได้แก่พิกัดท่ีต้ังหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์พิกัดมาตรฐานฟาร์มพิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวม 
                             น้ านมดิบ พิกัดโรงงานแปรรูปน้ านมดิบ ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
                                    ถึงวันที ่31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 – 5 
 

1. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนที่ได้ 1 2 3 4 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ 

65 70 75 80 

2. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ           
เพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์ดังนี้ 

2.1 พิกัดท่ีตั้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
2.2 พิกัดมาตรฐานฟาร์ม 
2.3 พิกัดศูนย์/สหกรณ์รวบรวมน้ํานมดิบ และพิกัดโรงงานแปรรูปน้ านมดิบ 
2.4 ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
คะแนนที่ได้ 0.5 1 

ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ 90 100 
 

 
รอบการประเมิน ครั้งที2่/๒๕62  ระดับคะแนนที่1-5 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

   1. ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
                             ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

2.ผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์ได้แก่พิกัด
โรงฆ่าสัตว์ พิกัดมาตรฐานฟาร์ม พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
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 ระดับ  เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 – 5 
 

1. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่    
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

คะแนนที่ได้ 1 2 3 4 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ 

85 90 95 100 

2. พิจารณาจากผลพิจาณาจากผลการปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการ 
ลงทุนด้านปศุสัตว์ ดังนี ้

2.1 พิกัดโรงฆ่าสัตว์ 
2.2 พิกัดมาตรฐานฟาร์ม 
2.3 พิกัดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
2.4 ข้อมูลราคาสินค้าหน้าฟาร์ม  
ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 
 

คะแนนที่ได้ 0.5 1 
ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ 90 100 

 

 

เงื่อนไข :  
1. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์จะพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์      
    ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้ 
   1.1 ข้อมูลเกษตกรหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
   1.2 ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
   1.3 รูปภาพเกษตรกร 
2. การปรับปรุงชั้นข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์จะพิจารณาข้อมูล   

                               ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้ 
              2.1 ข้อมูลรายละเอียดแต่ละชั้นข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
              2.2 ข้อมูลพิกัดที่ตั้งเป็นปัจจุบัน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจ าปี2561 

              2. ข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ประจ าปี 2562 
              3. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้อง 

แนวทางการประเมินผล : 
                  1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์   
                     จากการด าเนินการตามตวัชี้วัด  
                 2. การสังเกตการณ์กระบวนการวางแผนการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพ 
                       แวดล้อม การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน   
                       การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 
 

ผู้ประเมินผล :   1. ประเมินผลตนเอง 
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               2. คณะกรรมการฯ 
                        3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  1. นายปิยวิทย์ธรรมบุตร เบอร์ติดต่อ 0-2653-4444 ต่อ 2341 
                      2. นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ 
โครงการพัฒนาจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2562 
- กิจกรรมฝึกอบรม วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 ขอขอบคุณทุกอ าเภอ 
  ที่น าเกษตรกรมาร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
- ให้ทุกอ าเภอมาเบิกบิลน้ ามันจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ เดือนละ 900 บาท 
- เขียนเบี้ยเลี้ยงในการออกด าเนินงานและติดตามงาน 

       (ทั้งหมด 230,400 บาท 10 อ าเภอ) เหลือเวลา 8 เดือน (ม.ค. – ส.ค.) 28,800 บาท อ าเภอละ  
                                 2,880 บาท (24 วัน) (หารือปศุสัตว์จังหวัดตรังส่งคนไปช่วยงานอ าเภอเพ่ือเบิกเงิน) 

- โครงการพัฒนาจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2563 คาดว่าจะได้รับงบประมาณอีก 13,000,000 บาท 
- เห็นควรเรียกทุกกลุ่ม/ฝ่าย ประชุมหารืออีกครั้ง เพื่อความชัดเจน 

ประธาน   - ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายการบันทึกปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  
   - โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของปี 2560-2561 ต้องเข้าไปดูแล แจกปัจจัยการผลิต แบ่งกลุ่ม A,B 
นายพิสิฐ ลีกิจวิวัฒน ์ - ขอให้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เรียกข้อมูลเกษตรกรรายเดิมให้ด้วย 
ปศอ.ย่านตาขาว 
ประธาน   - ให้กลุ่ม/ฝ่าย อ าเภอ เร่งด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด รอบที่ 1/2562 ส าหรับอ าเภอจัดท าตัวชี้วัด  
    ของกลุ่ม/ฝ่าย ละ 1 ตัวชี้วัด และงานที่ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัด  
 

มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ  

  3.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์
นายธนวรรธน์ บริพันธุ ์3.5.1  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว ์
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ    เป้าหมาย  : อาสาปศุสัตว์รายใหม่  เป้าหมายอ าเภอละ 2 คน รวม  20  คน 
                                         วิธีการ    : 1) ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์ ให้กับอาสาปศุสัตว์รายใหม่   
                                                          (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 
                                    2) คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 (รายเก่า)   
                                                           (ด าเนินการเสร็จแล้ว)    
                                     3) การประกันภัยอุบัติเหตุประจ าปี พ.ศ.  2563 เป้าหมายอ าเภอละ 3 คน   
                                                           รวม  30  คน (ด าเนินการเสร็จแล้ว)   

3.5.2 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะแบบผสมผสาน  ในสวนยางพาราและสวนปาล์ม (ภาคใต้) 
                                        เป้าหมาย : ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะแบบเกษตรผสมผสานฯ แก่กลุ่มเกษตรกร   
                          จ านวน 4 กลุ่ม 
 
                                                  วิธีการ   :   
                                                  1) จัดซื้อ/มอบ เครื่องสับพืชอาหารสัตว์ ใช้ในกลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่ม(ด าเนินการเสร็จแล้ว) 
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                      2) การให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะแบบผสมผสานกับสวนยางพารา/ปาล์ม    
                          (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 
                                         3.5.3 โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาต ิ
            เป้าหมาย   : การคัดเลือกเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  ดีเด่นระดับชาติ 
          วิธีการ      :   
                                                  1) เกษตรกรดีเด่น  (นายทวีป  สูงสุทธิ์) (ด าเนินการเสร็จแล้ว)                                     
           2) กลุ่มเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านล าปลอก  
      อ าเภอปะเหลียน) (ด าเนินการเสร็จแล้ว)  
  3.5.4 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
   เป้าหมาย  :     
                                                    1) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
      (ศพก.ศูนย์หลัก กษ.) จ านวน 10 ศูนย์ / 10  อ าเภอ 
            2) ศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี  2561 จ านวน 10 ศูนย์ / 10  อ าเภอ 
            3) ศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี  2562 (ใหม)่ จ านวน 10 ศูนย์ / 10  อ าเภอ 
            4) เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2562 จ านวน ศพก. ละ 10 ราย 
        วิธีการ   :   
                                                     1)  พัฒนาความพร้อม/ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ใช้กับ ศพก. ศูนย์หลัก 
                   กษ. และศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2561 (มอบวัสดุการเกษตร)  
         2) พัฒนาความพร้อม/ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด 
            (เครือข่าย  ศพก. ดีเด่น  ปี 2561 (มอบวัสดุการเกษตร) 
              3) ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพแก่เจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2561   
                                                          จ านวน 10 คน 
         หมายเหต ุด าเนินการเสร็จแล้ว  ทั้ง 3 ข้อ   
    4) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวน ศพก.  
                                                           ละ 10 ราย รวม  100  คน (อ าเภอละ 10 คน) อยู่ในขั้นตอนให้  
                   อ าเภอท าเรื่องยืมเงิน เพื่อฝึกอบรม อ าเภอละ 4 ,000  บาท  
             5) สนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ใหม)่ ปี 2562                  
                                                           จ านวน 10 ศูนย ์อยู่ในขั้นตอนให้เกษตรกรแสดงความจ านงเพื่อขอรับ  
                   การสนับสนุน 
 3.5.5 โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโค-กระบือ 
          การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  แบบประณีต (Intensive Farm) 
                                                  เป้าหมาย   : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ (ระยะที2่) 
                 จ านวน 4 กลุ่มๆละ 2  คน รวม  8  คน 
                                                  วิธีการ   : อบรมเกษตรจ านวน 8 คน  หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต และมอบวัสดุ     
                                                              การเกษตรให้กับฟาร์มสาธิต (ถังหมัก) ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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 3.5.6  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
    เป้าหมาย  : แปลงใหญ่แพะต าบลปะเหลียน  
   ประจ าปี 2560  และ แปลงใหญ่โคเนื้อต าบลกะลาเส   ประจ าปี  2561 
                                                    วิธีการ   :  
                                                    1) อบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการผลผลิตและการตลาด  แก่สมาชิก 
   แปลงใหญ่โคเนื้อ  จ านวน 30 ราย (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 
   2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ ให้กับแปลงใหญ่ทั้ง 2 แปลง 
      (ด าเนินการเสร็จแล้ว)  
  3.5.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
          เป้าหมาย    :  
                                                   1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  อ าเภอละ  4 คน รวม  40  คน 
   2) พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer อ าเภอละ 2 คน  รวม  20  คน 
   3) พัฒนา Smart  Farmer ต้นแบบ อ าเภอละ 2 คน  รวม  20  คน   
               รวมทั้ง  3 โครงการ  80  คน 
   วิธีการ       :   
                                                    1) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรก่อนการพัฒนาเกษตรกรในทุกโครงการ   
       ครั้งที่ 1 (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 
    2) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรหลังการพัฒนาเกษตรกรในทุกโครง 
       ครั้งที่ 2 (ด าเนินการเดือนพฤษภาคม  2562) 
       3) การฝึกอบรมเกษตรกรทั้ง 3 โครงการ  คาดว่าประมาณปลายเดือน 
                                                        กุมภาพันธ์ 2562 
  3.5.8 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าร ิ
           เป้าหมาย  : ปี  2561  จ านวนโคตามโครงการ มีจ านวน 284 ตัว 
                                                   แต่เมื่อปลายปี  2561  ได้มีการมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
           ของโครงการ  จ านวน 102 ตัว  ปัจจุบันยังคงมีโคตามโครงการ จ านวน  182  ตัว 
   วิธีการ  : ตรวจติดตามโคตามโครงการ  จ านวน  182  ตัว  (แผนด าเนินการทุกเดือน) 
 3.5.9 โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว ์
          เป้าหมาย  :  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามโครงการ โคเนื้อสร้างอาชีพ (ระยะที่ 2)  
                                                  จ านวน 1 กลุ่ม เกษตรกร 10 คน (เครือข่าย 80 คน) 
          วิธีการ  :   
                                                  1) อบรมเกษตรกรตามเป้าหมาย 10 ราย (ประมาณเดือนมีนาคม 2562) 
           2) สนับสนุนบ่อแก๊สชีวภาพ จ านวน 1 บ่อ แก่กลุ่มเป้าหมาย (ประมาณเดือน 
                                                      มีนาคม 2562) 
           3) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ / ท่อนพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ แก่เกษตรกรจ านวน 10 คน 
      (ประมาณเดือนมีนาคม 2562)  
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  3.5.10 โครงการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว ์
            เป้าหมาย     : จังหวัดตรังมีทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีปี  2562  จ านวน    
   14 เครือข่าย  2  ชนิดสัตว์  คือ เครือข่ายโคเนื้อ  8  เครือข่าย  และ เครือข่ายแพะ   
            จ านวน  6  เครือข่าย 
            วิธีการ   : ด าเนินการตรวจเยี่ยม / ประเมิน  (ด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์    
                                                    2562) 
  3.5.11 โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 
            เป้าหมาย    : เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่จังหวัดตรัง  จ านวน 10 ราย  
   วิธีการ        : ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  
                                 (รอด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2562) 
           หมายเหตุ    : อาจน าเกษตรกรไปศึกษาดูงานเกษตรแห่งชาติ  
  3.5.12 โครงการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว ์
            เป้าหมาย     : จ านวนเกษตรกรร้อยละ 5 ของฐานข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
               โคนม แพะ แกะ และกระบือ  ในพื้นที่จังหวัดตรัง     
                                 ประกอบกับฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ 
                                                                         ที่อยู่ในอ าเภอแต่ละอ าเภอ 
   วิธีการ       :   
                                                    1) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 
   2) ส่งแผนการปฏิบัติ เพื่อให้เขตอนุมัติแผน (ก าลังด าเนินการ) 
   3) ติดตามผลการด าเนินงาน / ปศุสัตว์อ าเภอ  รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ 
   3.5.13 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่
             แผนการด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่

ครั้งที่  วัน เดือน ปี  สถานที่จัดงาน  

1  24  ม.ค. 62  โรงเรียนบ้านคลองลุ  หมู่ที่ 7  ต าบลคลองลุ  อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง (ด าเนินการเสร็จแล้ว)  

2  20 มี.ค. 62  เทศบาลต าบลโคกหล่อ หมู่ที่ 10  ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง  

3  19 มิ.ย. 62  องค์การบริหารส่วนต าบลปะเหลียน หมู่ที่ 1  ต าบลปะเหลียน  
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  

4  1 ส.ค. 62  ที่ว่าการอ าเภอหาดส าราญ หมู่ที่ 9 ถนนบ้านา-หาดส าราญ  ต าบล
หาดส าราญ  อ าเภอหาดส าราญ  จังหวัดตรัง  
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             การด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่
                                                    - วันที่  24  มกราคม  2562  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง  ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์  
                                                      อ าเภอกันตัง  ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ครั้งที่ 1  
                                                      ประจ าปี 2562  และโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน   
                                                      โดยมีเกษตรมารับบริการ จ านวน 35  ราย  ในครั้งมีการบริการ ผ่าตัดท าหมันสุนัข   
                                                      3  ตัว  แมว  44  ตัว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว จ านวน 67 ตัว   
                                                      แจกยาและเวชภัณฑ์สัตว์ และให้ความรู้ในด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์   
                                                      โดยมี นายลือชัย  เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด            
                                                      ณ โรงเรียนบ้านคลองลุ  หมู่ที่ 7 ต าบลคลองลุ  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 3.5.14 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าร ิ
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                                                   พ้ืนที่ด าเนินการ 
                                                    1. โรงเรียน ตชด. สันติราษฎร์ประชาบ ารุง ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
                                                    2. โรงเรียน ตชด. บ้านหินจอก ต าบลลิพัง อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
            การด าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ที่  กิจกรรม  
การด าเนินงาน  

ผลการ
ด าเนินงาน  รายละเอียด  

1  ฝึกอบรมครูและนักเรียน  ด าเนินการแล้ว  
1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสันติ
ราษฎร์ประชาบ ารุง อบรม เมื่อวันที่  
17 มกราคม 2562 
2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
หินจอก อบรม เมื่อวันที่  17 มกราคม 
2562  

2  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน
ต้นแบบ  ด าเนินการแล้ว 

3  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์(สนับสนุน
อาหารสัตว์)  ด าเนินการแล้ว 

4  ศูนย์บริการความรู้ (ด าเนิน
กิจกรรมร่วมกับชุมชน)  รอด าเนินการ  จัดท าสื่อความรู้/ประชาสัมพันธ์ เช่น 

โปสเตอร์  

   
            มติที่ประชุม    - รับทราบและถือปฏิบัติ 
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                    3.6       กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
นางสาวนุชธิดา ชนะแก้ว  3.6.1 กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
นายสัตวแพทย์ช านาญการ ฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม 9 ฟาร์ม (ไก่เนื้อ)  

                              อ.เมือง : ฟาร์มสุชีพ จิตราวุธ  
                              อ.รัษฎา : 1. ฟาร์มวีรชัย อังศุวิริยะ      

     2. ฟาร์มมโน บัวหลวง    
                 3. ฟาร์มเทพรัตน์ หนูริง    
      4. ฟาร์มประสิทธิ์ มลยง (2)    
     5. ฟาร์มอภิชาต จ านงลักษณ์  
     6. ฟาร์มสมยศ สว่าง 
     7. ฟาร์มกาญจนา อ าลอย    
     8. ฟาร์มสุโชติ ผกาแก้ว  

         ฟาร์มที่ได้รับการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ๕ ฟาร์ม (ไก่เนื้อ) 
อ.เมือง : ฟาร์มภูธเนศ คงทิพย์ 
อ.รัษฎา : 1. ฟาร์มกัณวีร์ อ่อนจันทร์ 

    2. ฟาร์มจินตนา ศรีศิริ 
    3. ฟาร์มอนันต์ บุญแสน   

อ.ห้วยยอด : ฟาร์มมาโนช อังศุวิริยะ 
ฟาร์มทีผ่่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 2 ฟาร์ม  
- ไก่เนื้อ อ.ย่านตาขาว : เอ็นดูฟาร์ม 
- ไก่ไข่ อ.ปะเหลียน : ปรารถนาฟาร์ม 
ฟาร์มทีผ่่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม 2 ฟาร์ม 
- ไก่เนื้อ อ.รัษฎา  : ๑. ฟาร์มสมชาย  มุกดา (๒) 
    ๒. ฟาร์มวิโรจน์  จงรักษ์วิทย์ (๒) 
สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

กิจกรรม/จังหวัด  เป้าหมาย  ผลงาน  

ตรวจรับรอง  
   
   

สุกร  3  0  
ไก่เนื้อ  1  3  

ไก่ไข่  0  1  
รวม  4  4  

ตรวจต่ออายุ  
   

   

สุกร  2  0  
ไก่เนื้อ  28  12  
ไก่ไข่  0  0  

รวม  30  15  

ตรวจติดตาม  
   

   

สุกร  26  11  

ไก่เนื้อ  44  24  
ไก่ไข่  3  1  

รวม  73  36  

รวมทั้งหมด  107  52 (๔๘.๖๐%)  
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3.6.2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
  

ที ่ อ าเภอ  
เป้าหมายเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร  

ปีงบประมาณ 2562 
(ตัวอย่าง)  

ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง (ฟาร์ม)  

รอบที่ 1  รอบที่ ๒  รวม  

รับรอง  ต่ออาย ุ รับรอง  ต่ออาย ุ 

๑.  เมืองตรัง  40  -  4  -  9  13  

๒.  กันตัง  30  -  1  -  6  7  

๓.  นาโยง  30  -  1  -  3  4  

4.  ย่านตาขาว  40  -  1  -  14  15  

5.  ปะเหลียน  30  1  -  -  5  6  

6.  สิเกา  30  1  -  -  4  5  

7.  ห้วยยอด  40  1  -  -  4  5  

8.  รัษฎา  30  -  3  -  5  8  

9.  วังวิเศษ  40  -  2  -  3  5  

10.  หาดส าราญ  20  1  -  -  2  3  

รวม  330 (อีก 20 ตย. จ.ด าเนินการ )  4  12  0  55  71  

 

 
 
 
 
 
 
 

3.6.3 กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน 

ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม ่ 1  0  

ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1 (ต.ค. – มี.ค.) 9  0  

ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2 (เม.ย. – ก.ย.) 9  0  

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห ์(ตย.) 12  6  

 

กิจกรรม  เป้าหมาย  ผลงาน  

ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง (ฟาร์ม)  69  0  

เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร (ตัวอย่าง)  350  136  
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3.6.4 กิจกรรมเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 
ตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 
อ.ห้วยยอด : 1. เบทาโกรช็อป สาขาห้วยยอด  

       ๒. เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาแยกอันดามัน 
       3. เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขานาวง 
       4. ตลาดโลตัส สาขาห้วยยอด 
       5. ซีพีเฟรซมาร์ท สาขาห้วยยอด 

ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.5 กิจกรรมไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 
                              - ตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด 

 อ.ห้วยยอด : 1. เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาแยกอันดามัน  
       2. ตลาดโลตัส สาขาห้วยยอด 

- ตรวจต่ออายสุถานที่จ าหน่ายไข่สด 
       อ.ห้วยยอด : เบทาโกรช็อป สาขาห้วยยอด  

ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
           

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรม  เป้าหมาย  ผลงาน  

  สถานท่ีจ าหน่ายปศุสัตว์ OK ได้รับบริการตรวจรับรอง  2  ๐  

  สถานท่ีจ าหน่ายปศุสัตว์ OK ได้รับบริการตรวจติดตาม 20  9  

  สถานท่ีจ าหน่ายปศุสัตว์ OK ได้รับบริการตรวจต่ออายุ  5  2  

รวมทั้งหมด  27  11  

  เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 18  6  

กิจกรรม  เป้าหมาย  ผลงาน  

สถานท่ีจ าหน่ายไข่สด ท่ีได้รับบริการตรวจรับรอง  1  4  

สถานท่ีจ าหน่ายไข่สด ท่ีได้รับบริการตรวจติดตาม 1  0  

สถานท่ีจ าหน่ายไข่สด ท่ีได้รับบริการตรวจต่ออายุ  1  2  

รวมทั้งหมด  3 2 
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 6  6  
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3.6.6 แผนการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
                   การฝึกอบรม 

                              - ประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์ส าหรับผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
                   เป้าหมาย : ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์/ท้องถิ่น 
                   โครงการฝึกอบรม หลักสูตร สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค  
                   เป้าหมาย :  ผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายไข่สด/เนื้อสัตว์ 

         1) แผนการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2562  
วันที่  09.00 – 10.00 น.  11.00 – 12.00 น.  12.00 – 13.00 

น.  
13.00 -14.00 น.  15.00 – 16.00 น.  

13  ก.พ. 62  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลนา
โยงเหนือ  

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
กันตัง  

   โรงฆ่าสัตว์สุดา ยอหัน     

14  ก.พ. 62  โรงฆ่าสัตว์ บริษัทเพิ่มพูน
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด  

โรงฆ่าสัตว์นายสนั่น   
คาลเคน  

   โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล 

ย่านตาขาว  

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนคร
ตรัง  

15  ก.พ. 62  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลคลอง
เต็ง  

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล
ห้วยยอด  

   โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล 

คลองปาง  

   

         2) กิจกรรมฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

                                            - ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ตรวจประเมินฟาร์มสุกรขุน 
                                              ตามกิจกรรมฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
                                              สรวรรณฟาร์ม >> อ.รัษฎา 
                                        3) กิจกรรมตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว ์
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4) พรบ. ขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
    ๒. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตขายอาหารสัตว์  
   ควบคุมเฉพาะ  แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบค าขอใบแทน  
   ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
   พ.ศ.๒๕๖๑ 
5) โครงการอุตสาหกรรมฮาลาล  

                                   1. ตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล  เป้าหมายจ านวน  ๒ แห่ง   
                                      ก าหนด ออกตรวจประเมิน ระหว่าง  เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
                                   2. โรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล  เป้าหมาย  จ านวน  ๑  แห่ง 
                                   3. ก าหนดอบรมหลักสูตร “ พนักงานตรวจโรคสัตว์ส าหรับบุคคลภายนอก ”  
                                       วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงาน 
                                       ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ผู้เข้าอบรมจ านวน ๑๗ ราย  

6) โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
                                   - ได้แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
                                     ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ 
                                     จัดซื้อจัดจ้าง ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมทั้งหมด ๑๓๔ แห่ง  
                                     ภายในจังหวัดตรัง  

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

3.7  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
นายวิศิษฐ  ทองเที่ยง 3.7.1  สถานการณ์โรคระบาดสัตว ์
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  - โรคปากและเท้าเปื่อยมีการระบาดในจังหวัดอ่ืน ๆ แต่ไม่มีการระบาดในจังหวัดตรัง  

3.7.2  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
 - โรคพิษสุนัขบ้า ยังมีการระบาดในประเทศไทย  จังหวัดตรังพบ จ านวน 2 ราย  
          - มีแผนงานการควบคุมประชากรสุนัข (ตอนท าหมันเคลื่อนที)่ ผลงาน 568 ตัว 

                               3.7.3 กิจกรรมเฝ้าระวังโรคฯ (อหิวาห์แอฟริกาในสุกร(ASF) ไข้หวัดนก โรคปากและเท้าเปื่อย ฯลฯ) 
                                        - มีเป้าหมาย 150 ฟาร์ม      

3.7.4 โครงการฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ 
         -ด าเนินการไปแล้ว มากกว่า 50% (เจาะเลือดทดสอบโรค) 
3.7.5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโครงการไข้หวัดนก(รณรงค์ท าความสะอาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ฯลฯ) 

- กิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาด ปีละ 4 ครั้ง 
3.7.6 โครงการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) 
         - จะมีการตรวจ GFM และรับรองฟาร์มปลอดโรค  
3.7.7 โครงการผสมเทียม(กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์ กิจกรรมไทยนิยม) 
        - ผลงาน 608 ตัว    

 
 มติที่ประชุม - รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่   4 เรื่องอื่น  ๆ
ประธาน   - ไม่มี 

 มติที่ประชุม - รับทราบ  

ประธาน   หากไม่มีกลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอใด เสนอเรื่องเพ่ิมเติม ขอปิดประชุม  

เลิกประชุม  เวลา 1 2.15 น. 
 

   ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                    (นางอรวรรณ  พรหมมา)      (นาย อาคม  สมุหเสนีโต) 
                       พนกังานธุรการ ส 4     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 


